ภษ. 01-12

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
แบบรายการภาษีสรรพสามิต
ตามมาตรา 48 (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

(1)
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้เสียภาษี.......................................................................................................
ชื่อโรงอุตสาหกรรม..................................................................................................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

 

เลขทะเบียนสรรพสามิต

 

สาหรับเจ้าพนักงาน
ทะเบียนรับเลขที่ …………………………..............................................
วัน เดือน ปี ที่รับ …………………………...............................................
เจ้าพนักงานผู้รับ …………………………...............................................
(2)
การชาระภาษีสาหรับ  เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
 สินค้านาออกจากโรงอุตสาหกรรม
 อื่น ๆ..........
ตั้งแต่วันที่.....................เดือน...................................พ.ศ..................
สา
หรับ
เจ้า
พนัก
งาน

สถานที่ตั้งเลขที่.......................... หมู่ที่........................................... ตรอก/ซอย...............................
ถนน............................................................................... ตาบล/แขวง..................................................
อาเภอ/เขต..................................................................... จังหวัด.........................................................
โทรศัพท์......................................................
รหัสไปรษณีย์ 
(3)
(4)
(5)
ราย ประ
รายการสินค้า
การ เภท
ชื่อสินค้าและชนิด
แบบ ขนาด ปริมาณ
ราคา
มูลค่าสินค้า
ที่
ที่
หรือ
สินค้า
สินค้า
รุ่น
ที่เสียภาษี ต่อหน่วย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่สาแดงในแบบ
รายการภาษีสรรพสามิตนีถ้ ูกต้องครบถ้วนตามความเป็น
จริงทุกประการ และได้แนบเอกสารรายละเอียดประกอบ
จานวน....................ฉบับ

ลงชื่อ................................................
(..............................................)
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้เสียภาษี
วันที่........เดือน.......................พ.ศ.......

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

(18)
ใบเสร็จรับเงินเลขที่/เล่มที่..............................................
วัน เดือน ปี....................................................................
เจ้าพนักงานผู้รับ...........................................................
(.................................................................................)
(6)
อัตราภาษี
ตาม
มูลค่า
ร้อยละ

ตาม
ปริมาณ
หน่วยละ

(7)
ภาษีสรรพสามิต
บาท
สต.

รวมภาษีสรรพสามิต
หัก ลดหย่อนตามมาตรา 101
คงเหลือภาษี
เบี้ยปรับ
เงินเพิ่มร้อยละ...............ต่อเดือน
รวม (10) (11) (12)
ภาษีเก็บเพิ่มเพือ่ มหาดไทยร้อยละ 10
รวม (13) (14)
หัก คืนภาษีตามหนังสือที่...............
รวมภาษีที่ตอ้ งชาระทั้งสิ้น
(ตัวอักษร) (......................................................................................................)

ข้อที่ควรทราบและแนวปฏิบัติ
1.

แบบรายการภาษีสรรพสามิตให้สาแดงรายการเพื่อชาระภาษีสรรพสามิตและภาษีเรียกเก็บเงินเพิ่มเพื่อมหาดไทย สาหรับสินค้าแต่ละชนิด กรณีที่มีสินค้าหลายรายการและ
ไม่สามารถแยกสาแดงรายการให้ครบถ้วนในแบบรายการภาษีสรรพสามิตได้ ก็ให้สาแดงเป็นรายการเดียวโดยแนบเอกสารรายละเอียดที่ได้รับรองว่าถูกต้องแล้วมาด้วย
2. การกรอกแบบรายการภาษี
ช่อง (1) ชื่อผู้เสียภาษี (ให้กรอกชือ่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในกรณีต่างๆ ยกเว้น ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ) ชื่อโรงอุตสาหกรรม (ให้กรอกชื่อโรงอุตสาหกรรมหรือ
2.1 คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย) เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ทะเบียน/ใบอนุญาตเลขที่ (กรณีโรงอุตสาหกรรมให้กรอกเลขทะเบียนสรรพสามิต
กรณีคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายให้กรอกเลขที่ใบอนุญาต) พร้อมสถานที่ตั้งโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานแสดงรถยนต์
เพื่อขายหรือสถานทีอ่ ยู่ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีกรณีอื่นๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน
2.2 ช่อง (2) ให้กรอกวันที่ที่นาสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือวันทีย่ ื่นชาระภาษี กรณีที่สินค้าบางประเภทใช้แสตมป์สรรพสามิตหรือสิ่งผนึกภาชนะจดทะเบียน
เป็นเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
2.3 ช่อง (3) ให้กรอกเรียงลาดับรายการสินค้าที่ยื่นชาระภาษี
2.4 ช่อง (4) ให้กรอกประเภทที่ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
2.5 ช่อง (5) ให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชือ่ และชนิดของสินค้า แบบหรือรุ่น (กรณีรถยนต์) ขนาด ปริมาณสินค้าทั้งหมดราคาสินค้าต่อหน่วยโดยใช้ราคาที่ใช้เป็น
เกณฑ์ในการคานวณภาษีแห่ง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต และมูลค่าของสินค้าทั้งสิ้น
2.6 ช่อง (6) ให้กรอกอัตราภาษีตามมูลค่าหรือตามปริมาณแล้วแต่กรณีว่าสินค้านั้นจะเสียภาษีแบบใด
2.7 ช่อง (7) ภาษีสรรพสามิตจะเท่ากับปริมาณสินค้าคูณกับอัตราภาษีตามสภาพ กรณีเสียภาษีตามสภาพ หรือปริมาณสินค้าคูณอัตราภาษีตามมูลค่า กรณีเสียภาษีตาม
มูลค่า
2.8 ช่อง (8) ให้กรอกจานวนภาษีสรรพสามิตที่ต้องชาระ
2.9 ช่อง (9) ให้กรอกจานวนภาษีสรรพสามิตสาหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ กรณีที่มิสิทธิหักลดหย่อนภาษีตามมาตรา 101
2.10 ช่อง (10) แสดงภาษีคงเหลือจากที่ได้หักลดหย่อนตามมาตรา 101 แล้ว
2.11 ช่อง (11) ให้กรอกจานวนค่าปรับในกรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมไม่ยื่นแบบรายการภาษีภายในเวลาที่กาหนด ตามหมวด 4 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
หรือยื่นแบบรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาดทาให้จานวนภาษีที่ต้องชาระขาดไป ซึ่งจะต้องเสียค่าปรับอีก 2 เท่า หรืออีก 1 เท่าของค่าภาษี แล้วแต่กรณี
2.12 ช่อง (12) ให้กรอกจานวนเงินที่ต้องเสียเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชาระ โดยไม่รวมเบี้ยปรับ กรณี ที่ผู้เสียภาษีไม่ชาระภาษี
ภายในเวลากาหนด หรือชาระขาดจากจานวนภาษีที่ต้องเสีย
2.13 ช่อง (14) ให้กรอกจานวนภาษีที่เก็บเพิม่ เพื่อมหาดไทยตามอัตราที่กาหนดในกฏกระทรวงโดยคานวณจากรายการ (3) ช่อง (15) แสดงรายการผลรวม (13) และ
(14)
2.14 ช่อง (16) ให้กรอกจานวนภาษีที่ได้มีการคืน กรณีที่ผู้เสียภาษีมีสิทธิได้รับคืนตามที่ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 กาหนด พร้อมกับกรอกเลขที่หนังสือที่
อนุมัติแล้ว
2.15 ช่อง (17) แสดงผลรวมจากรายการ (15) และ (16)

บริษัท …………………………………………………………..
รายละเอียดประกอบแบบสรรพสามิต ภษ. 01-12
วันที่ …………………………………………………….…………

ลาดับ
ที่

รายการ

ปริมาณ

ราคาที่ถือเป็นเกณฑ์
ในการคานวณภาษี
บาท / หน่วย

อัตราภาษีสรรพสามิต
ตามมูลค่า
ตามปริมาณ
ร้อยละ
หน่วย
บาท/หน่วย

1
2
3
4
5
6
7

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างบนนีถ้ ูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ..................................................... ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
(....................................................)

รวมภาษีสรรพสามิต
ภาษีเก็บเพิ่มเพือ่ มหาดไทย จากภาษีสรรพสามิตร้อยละ 10
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
ภาษีสรรพสามิต
(บาท)

หมายเหตุ

